ชุดกิจกรรมสร้ างสรรค์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (BBL)
เพือ่ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ และทักษะทางสังคม
สาหรับเด็กอนุบาลชั้นปี ที่ 2

โรงเรียนบ้ านด่ านชุมพล อาเภอบ่ อไร่ จังหวัดตราด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คานา
ชุ ด กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ ต ามแนวคิ ด การจัด การเรี ยนรู้ โ ดยใช้ส มองเป็ นฐาน (BBL)
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคม สาหรับเด็กอนุ บาลชั้นปี ที่ 2 จัดทาขึ้นเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการนาแนวคิด การจัดการเรี ย นรู ้ ที่ส อดคล้องกับหลัก การ 12 ข้อของการ
เรี ยนรู้โดยใช้สมองเป็ นฐาน (BBL : Brain- based learning) มาจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดย
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ คานึ งถึ งความแตกต่างระหว่า งบุคคล โดยจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ของเด็ ก
ปฐมวัยผ่านกิ จกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัย ให้มีพฒั นาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่ างกาย อารมณ์ -จิ ตใจ สังคม และสติปัญญา ทั้งนี้ กระบวนการจัด
กิจกรรมทั้งหมดต้องมีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และหากิจกรรมที่แปลกใหม่มากระตุน้ ให้
เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ จึงจะส่ งผลให้เด็กเกิ ดความคิดสร้ างสรรค์และมีทกั ษะทางสังคมที่ดี สอดคล้อง
กับนวัตกรรมที่ผศู ้ ึกษาได้จดั ทาขึ้น โดยจัดเป็ นชุ ดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้สมองเป็ นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์และทัก ษะทางสังคม สาหรับเด็ก
อนุ บาลชั้นปี ที่ 2 ซึ่ งมีกิจกรรมทั้งหมด 18 กิจกรรม ที่จะทาให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ มีความคิด
จินตนาการ มี ค วามสนุ ก นานเพลิ ดเพลิ น และเรี ย นรู้ การเข้าสังคม การท างานร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น
ส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริ ยธรรม บูรณาการการนาไปใช้ในชี วิตประจาวันของเด็ก ส่ งผลให้เด็กอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุ ข ในชุดกิจกรรมนี้เป็ นกิจกรรมที่ 1 ภาพสวยด้วยสี
ขอขอบพระคุณ นางสาวทายวรรณ แก้วสากล ครู รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการชานาญ
การพิเศษ โรงเรี ยนบ้านด่านชุมพล ที่ให้การสนับสนุ น และให้คาปรึ กษาในการพัฒนาชุ ดกิจกรรม
สร้ า งสรรค์ ต ามแนวคิ ด การจัด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ส มองเป็ นฐาน (BBL) เพื่ อ พัฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์และทักษะทางสังคม สาหรับนักเรี ยนอนุ บาลชั้นปี ที่ 2 ทาให้นวัตกรรมที่ผศู้ ึกษาจัดทา
ขึ้นมีความถูกต้องเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย และผูท้ ี่มีความสนใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ต่อไป

นายภิญโญ ผลไธสง
ครู วิทยฐานะชานาญการ
โรงเรี ยนบ้านด่านชุมพล
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คาชี้แจงสาหรับครู
ครู เตรียมความพร้ อมก่อนสอน
1. ศึกษาคาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้สมอง
เป็ นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางสังคม สาหรับเด็กอนุ บาลชั้นปี ที่ 2
และคู่มือการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์อย่างละเอียด ซึ่ งในชุ ดกิจกรรมที่ 1
ภาพสวยด้วยสี ใช้แผนการจัดประสบการณ์ที่ 1 ภาพสวยด้วยสี หน่วยธรรมชาติแสนสวย เป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว
2. เตรี ยมสื่ ออุปกรณ์ล่วงหน้า ดังนี้
2.1 เพลงธรรมชาติแสนสวย
2.2 ดนตรี บรรเลง
2.3 กระดาษชาร์ทเทา – ขาว ขนาด 16 x 25 นิ้ว จานวน 3 แผ่น
2.4 สี ไม้
2.5 สี ชอล์ก
2.6 สี เทียน
2.7 ผ้าปิ ดตา
2.8 กล่องไว้ใส่ สีให้เด็กจับแบ่งกลุ่ม
บทบาทของครู ขณะสอน
1.
2.
3.
4.

สร้างบรรยากาศให้เด็กมีความสนใจอยากเรี ยนรู้
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตรงตามแผนการจัดประสบการณ์ที่กาหนดไว้
ให้เด็กกระตุน้ การทางานของสมองและประสาทสัมผัส ก่อนการทากิจกรรม
ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของตนในการทากิจกรรม

3
5. สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ไม่ดุด่า ขู่เข็น บังคับ ให้เด็กทากิจกรรมอย่างอิสระ
ตามข้อตกลงของกลุ่ม
6. ครู คอยให้กาลังใจ คาชม และส่ งเสริ มการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
7. ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม บูรณาการการนาไปใช้ในชี วติ ประจาวันของเด็ก
บทบาทของครู หลังสอน
1. บันทึกผลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรม
2. ประเมินผลจากการปฏิบตั ิงาน ในการประเมินต้องคานึงถึงความพร้อม วุฒิภาวะ และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ชื่นชมผลงานของเด็ก และให้กาลังใจ คาแนะนาในการทากิจกรรมครั้งต่อไป
4. นาผลงานของเด็กแสดงที่ป้ายแสดงผลงานทุกกลุ่ม

คาชี้แจงสาหรับเด็ก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เด็กตั้งใจบริ หารสมองก่อนการทากิจกรรม
เด็กตั้งใจฟังและปฏิบตั ิตามข้อตกลงของห้องและของกลุ่ม
เด็กช่วยครู เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ จัดโต๊ะกิจกรรมให้พร้อม
เด็กดูภาพจากชุดกิจกรรมและร่ วมกันสนทนาซักถาม
เด็กฟังคาแนะนา และวิธีการปฏิบตั ิกิจกรรมให้เข้าใจ
เด็กสร้างผลงานตามแผนการจัดกิจกรรม โดยร่ วมกันวางแผน
ตัดสิ นใจ ลงมือปฏิบตั ิ และการนาเสนอผลงาน
7. เด็กและร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับกิจกรรม การบูรณาการนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันหรื อกิจกรรมอื่น ๆ
8. เด็กช่วยกันเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และทาความสะอาดห้องเรี ยน
ให้เรี ยบร้อย

4
คาแนะนาการใช้ ชุดกิจกรรมสร้ างสรรค์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (BBL) เพือ่ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
และทักษะทางสั งคมสาหรับเด็กอนุบาลชั้นปี ที่ 2

1. แนวคิดในการจัดทาชุ ดกิจกรรมสร้ างสรรค์ ตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมอง
เป็ นฐาน (BBL) เพือ่ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ และทักษะทางสั งคม สาหรับเด็กอนุบาลชั้ นปี ที่ 2

ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

ได้

กาหนดปรัชญาการศึกษา ไว้ดงั นี้ การศึกษาปฐมวัยเป็ นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึ ง 5 ปี บน
พื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของ
เด็กแต่ละคน ตามศักยภาพภายใต้บริ บทสังคม วัฒนธรรมที่ เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรั ก ความเอื้ อ
อาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐาน คุณภาพชี้วดั ให้เด็กพัฒนาไปสู่ ความเป็ นมนุ ษย์ที่
สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2547 : 5) และให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่มุ่งให้เด็กมีพฒั นาการเหมาะสมกับ
วัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งทางด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ซึ่ งเด็กระดับปฐมวัยจะต้องมีการพัฒนาครบทุกด้าน (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2547 : 9)
จากการประเมินพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโรงเรี ยน
บ้านด่านชุมพลในปี การศึกษา 2556 และปี การศึกษา 2557 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับไม่ผา่ นเป็ น
ส่ วนมาก (โรงเรี ยนบ้านด่านชุมพล 2556:15) ดังนั้นเพื่อแก้ไขปั ญหาผลการประเมินพัฒนาการด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมของเด็ กปฐมวัย โรงเรี ยนบ้านด่านชุ มพล ที่อยูใ่ นระดับไม่
ผ่า นเกณฑ์ ที่ โ รงเรี ย นตั้ง ไว้ และเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามจุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 ที่ตอ้ งการให้เด็กมีพฒั นาการครบทุกด้าน ผูศ้ ึกษาจึงมี แนวคิ ด จัดทากิ จกรรม
สร้ า งสรรค์ ตามแนวคิ ด การจัด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ส มองเป็ นฐาน (BBL) เพื่ อ พัฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์และทักษะทางสังคมขึ้นโดยจัดทาเป็ นกิ จกรรมที่ช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการด้านต่างๆ ให้
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เกิ ด กับ เด็ ก ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี กิ จ กรรมทั้ง หมด 18 กิ จ กรรม ตามหน่ ว ยการจัด
ประสบการณ์ ดังนี้
กิจกรรมที่

วันที่

หน่ วยการจัดประสบการณ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

8 ธ.ค. 57
9 ธ.ค. 57
11 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
16 ธ.ค. 57
17 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
19 ธ.ค. 57
24 ธ.ค. 57
25 ธ.ค. 57
26 ธ.ค. 57
29 ธ.ค. 57
5 ม.ค. 58
6 ม.ค. 58
7 ม.ค. 58
8 ม.ค. 58
9 ม.ค. 58

ธรรมชาติแสนสวย
ร่ างกายของเรา
อาชีพที่หนูรัก
ครอบครัวแสนสุ ข
ผีเสื้ อแสนสวย
ผลไม้เมืองตราด
ดอกไม้งามตา
ทาบุญ ไหว้พระ
ฝนชุ่มฉ่ า
ของเล่นของใช้
มารยาทเด็กดี
ท้องทะเลเมืองตราด
วันขึ้นปี ใหม่
เมื่อฤดูหนาวมาถึง
หลังอานหมาดีเมืองตราด
ต้นไม้
วันเด็ก วันครู
ผักสดปลอดสารพิษ

ชื่อกิจกรรม
ภาพสวยด้วยสี
หนูนอ้ ยนักปั้ น
โตขึ้นหนูอยากเป็ น...
กระดาษแสนสุ ข
มือน้อยปั้ นสวย
ผลไม้ของหนู
แผ่นซี ดีแปลงร่ าง
เณรน้อยเจ้าปัญญา
สายฝนจากฟากฟ้ า
โมบายแมงกะพรุ น
ทรายสี สร้างสรรค์
สัตว์ทะเลน่ารัก
การ์ ดอวยพรปี ใหม่
เป่ าสี สร้างสรรค์
ขูดสี แฟนตาชี
หนูรักพี่ตน้ ไม้
หนูนอ้ ยโชว์งานศิลป์
มือน้อยขยุม้ สวย
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2. หลักการและเหตุผลการจัดทาชุ ดกิจกรรมสร้ างสรรค์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (BBL) เพือ่ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ และทักษะทางสั งคม
สาหรับเด็กอนุบาลชั้ นปี ที่ 2
2.1 การจัดกิ จกรรมจะมีความสัมพันธ์กบั แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับ
หลักการเรี ยนรู้โดยใช้สมองเป็ นฐาน (BBL) เป็ นการจัดประสบการณ์ ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ การ
เรี ยนรู้ที่เด็กมีอิสระทางความคิด จินตนาการ ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั ิจริ ง และสร้าง
ความรู้ดว้ ยตนเอง มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์และเรี ยนรู้จากบุคคลอื่น ได้ทากิจกรรมที่ทา้ ทายและเกิด
ความสาเร็ จ ได้เรี ยนรู ้ในบรรยากาศที่ผอ่ นคลาย อบอุ่น และมีโอกาสนาความรู ้ที่เรี ยนไปใช้อย่างมี
ความหมาย
2.2 ก่ อนการจัดกิ จกรรมต้องมีกิจกรรมการขยับกาย ขยายสมอง การบริ หารสมอง
ก่อนทุกครั้ง เป็ นการกระตุน้ สมอง และประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้พร้อมรับการเรี ยนรู้
2.3 การจัดกิ จกรรมต้องให้เด็กมี ส่วนร่ วมในการทางานร่ วมกันกับเพื่อน เพื่อเป็ น
ผลงานของกลุ่ม
2.4 การจัดกิ จกรรมต้องพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์และจิ นตนาการ เปิ ดโอกาสให้ท า
กิจกรรมอย่างอิสระและอธิ บายเกี่ยวกับผลงานของกลุ่มได้

3. แนวทางการจัดทาชุ ดกิจกรรมสร้ างสรรค์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ สมอง
เป็ นฐาน (BBL) เพือ่ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ และทักษะทางสั งคมสาหรับเด็กอนุบาลชั้ นปี ที่ 2
ผูศ้ ึกษาได้จดั ทาชุ ดกิ จกรรมสร้างสรรค์ จานวน 18 กิ จกรรม โดยจัดในรู ปแบบ
กิจกรรมกลุ่มจากการปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างสรรค์ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2547 : 77-78)
3.1 การวาดภาพและระบายสี
 วาดภาพระบายสี ดว้ ยสี เทียน
 วาดภาพระบายสี ดว้ ยน้ า
 วาดภาพระบายสี ดว้ ยสี ชอล์ก
 วาดภาพระบายสี ดว้ ยสี โป๊ สเตอร์
 วาดภาพระบายสี ดว้ ยสะธรรมชาติ
 วาดภาพระบายสี อิสระ
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3.2 การเล่นกับสี
 การเป่ าสี
 การหยดสี
 การพับสี
 การเทสี
 การละเลงสี
3.3 การพิมพ์ภาพ
 พิมพ์ภาพต่าง ๆ จากวัสดุตามธรรมชาติ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ก้านกล้วย ฯลฯ
 พิมพ์ภาพจากนิ้วมือ
 พิมพ์ภาพจากวัสดุอื่น ๆ เช่น เชื อก เส้นด้าย ตรายาง ฯลฯ
3.4 การปั้น
 การปั้ นดินน้ ามัน
 การปั้ นดินเหนียว
 การปั้ นแป้ งโดว์
3.5 การพับ ฉีก ตัด ปะ
 การพับ ฉีก ตัด ปะ กระดาษสี
 การพับ ฉีก ตัด ปะ กระดาษมันปู
 การพับ ฉีก ตัด ปะ กระดาษโฆษณาสิ นค้า
 การพับ ฉีก ตัด ปะ กระดาษหนังสื อพิมพ์
 การพับ ฉีก ตัด ปะ วัสดุตามธรรมชาติ
 การพับ ฉีก ตัด ปะ วัสดุอื่น ๆ
 การการพับ ฉีก ตัด ปะ แล้วต่อเติมสร้างภาพจากรู ปทรงเรขาคณิ ต
 การพับ ฉีก ตัด ปะ แล้วต่อเติมสร้างภาพจากใบไม้ กิ่งไม้
 การพับ ฉี ก ตัด ปะ แล้วต่อเติมสร้างภาพจากวัสดุอื่น ๆ
3.6 การประดิษฐ์ เศษวัสดุ
 การประดิษฐ์เศษวัสดุธรรมชาติ
 การประดิษฐ์เศษวัสดุอื่น ๆ
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3.7 การร้ อย
 การร้อยลูกปัด ร้อยกระดุม
 การร้อยหลอดกาแฟ
 การร้อยหลอดด้าย
 การร้อยวัสดุจากธรรมชาติ
3.8 การสาน
 การสานกระดาษ
 การสานใบตอง
 การสานใบมะพร้าว
3.9 การเล่นพลาสติกสร้ างสรรค์ เช่น พลาสติกชิ้นเล็ก ๆ รู ปทรงต่าง ๆ
3.10 การสร้ างรู ป เช่น จากกระดานปั กหมุด จากแป้ นตะปู

4. จุดมุ่งหมายหรือพฤติกรรมทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับเด็ก เพือ่ พัฒนาทักษะทางสั งคมของเด็ก
ปฐมวัย มีดังนี้
4.1 การทางานตามขั้นตอน
4.1.1 มีการระดมความคิด ปรึ กษากันในการทางาน
4.1.2 แบ่งหน้าที่การทางาน
4.2 การปฏิบัติตามข้ อตกลงของกลุ่ม
4.2.1 รู ้และปฏิบตั ิตามข้อตกลงของกลุ่ม
4.2.2 เก็บของเข้าที่ และร่ วมทาความสะอาดหลังทางานเสร็ จ
4.3 รับผิดชอบงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
4.3.1 มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่กลุ่มมอบหมายจนสาเร็ จ
4.3.2 ปฏิบตั ิงานสาเร็ จตรงตามเวลาที่กาหนด
4.4 การอธิบายผลงาน
4.4.1 พูด สื่ อความหมายให้ผอู้ ื่นรับฟังและเข้าใจได้
4.4.2 กล้าแสดงความคิดเห็น
4.4.3 แสดงความชื่นชมและให้ความคิดเห็นต่อผลงานได้
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5. ข้ อตกลงในการทาจัดกิจกรรม
5.1 ก่อนการจัดกิจกรรมต้องมีกิจกรรมการขยับกาย ขยายสมอง การบริ หารสมองก่อน
ทุกครั้ง เป็ นการกระตุน้ สมอง และประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้พร้อมรับการเรี ยนรู้
5.2 ในระหว่างการทากิจกรรมควรเปิ ดดนตรี บรรเลงเบา ๆ เพื่อกระตุน้ ให้สมองเกิดการ
เรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึน
5.3 การแบ่งกลุ่มเด็กใช้วธิ ี การแบ่งกลุ่มที่หลากหลาย คละเด็กชายหญิง
5.4 ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามขั้นตอนการดาเนินงานของกลุ่ม
5.5 เด็กทุกคนมีส่วนร่ วมในการอธิ บายผลงาน การเล่าเรื่ อง การซักถามตอบคาถาม
5.6 แต่ละกลุ่มต้องช่วยกันเก็บอุปกรณ์และทาความสะอาดห้องเรี ยนให้เรี ยบร้อยหลังจาก
การปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็ จ

6. บทบาทและหน้ าทีข่ องครู ปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้
6.1 การจัดการเรี ยนรู้ ทสี่ ่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ และทักษะทางสั งคม
6.1.1. จัด ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้ เ พื่ อ พัฒ นาเด็ ก โดยองค์ ร วมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
6.1.2. เน้นเด็กเป็ นสาคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
6.1.3. การจัดกิ จกรรมสร้างสรรค์ เป็ นการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม เพื่อให้เด็กได้ปฏิบตั ิ
กิจกรรมร่ วมกัน มีการคิด การวางแผน การตัดสิ นใจเลือก การลงมือปฏิบตั ิ และการอธิ บายเกี่ยวกับ
ผลงานของกลุ่มร่ วมกัน
6.1.4 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และปฏิบตั ิกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อ
กระตุน้ ให้เด็กเกิดความอยากรู ้อยากเห็น และปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความสนใจ
6.1.4. จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็ นกระบวนการอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการจัดประสบการณ์
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6.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสร้ างสรรค์ ตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน
(BBL) เพือ่ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ และทักษะทางสั งคมของเด็กปฐมวัย
6.2.1 ขั้นอุ่นเครื่อง (ขยับกาย ขยายสมอง การบริ หารสมอง) เป็ นการบริ หารสมอง
กระตุน้ การทางานของสมอง และประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็ก ให้เกิดการตื่นตัว และพร้อมรับการ
เรี ยนรู ้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรี ยนรู ้ให้กบั เด็ก
6.2.2 ขั้นนา เป็ นการกระตุน้ ความสนใจ ให้เด็กมีความเพลิดเพลิน และมีความสุ ขใน
การปฏิบตั ิกิจกรรม เช่น การร้องเพลงและทาท่าประกอบเพลง การท่องคาคล้องจอง การเล่านิทาน
การเล่าเรื่ องบทบาทสมมติ ปริ ศนาคาทาย เป็ นต้น
6.2.3 ขั้นกิจกรรม แบ่งกลุ่มเด็ก กลุ่มละไม่เกิน 5 คน คละเด็กชายหญิง โดยใช้วธิ ีการ
แบ่งที่หลากหลายในแต่ละกิจกรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การนับ การจับสลาก เป็ นต้น
จากนั้นทากิจกรรมสร้างสรรค์ตามกลุ่ม ดังนี้
6.2.3.1 แต่ละกลุ่มร่ วมกันตั้งชื่อ
6.2.3.2 เลือกผูน้ ากลุ่ม และเตรี ยมอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิกิจกรรม
6.2.3.3 สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่ วมกันระดมความคิด วางแผนการปฏิบตั ิ
กิจกรรม และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบตั ิกิจกรรมภายในกลุ่ม
6.2.3.4 แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ร่วมกัน
6.2.3.5 ร่ วมกันตั้งชื่อผลงาน และนาเสนอผลงานของกลุ่ม
6.2.4 ขั้นสรุ ป ครู และเด็กร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับการทากิจกรรม ในเรื่ องต่อไปนี้
6.2.4.1 ประโยชน์ที่ได้รับในการทากิจกรรมในครั้งนี้
6.2.4.2 บทบาทของสมาชิกภายในกลุ่ม
6.2.4.3 ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความสามัคคี การรอคอย การ
แบ่งปั น การยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และด้านอื่น ๆ
6.2.4.4 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้อุปกรณ์อย่างประหยัด และ
คุม้ ค่า การเก็บรักษาอุปกรณ์ให้เป็ นระเบียบ และด้านอื่น ๆ
6.2.5 ขั้นบูรณาการเพื่อนาไปใช้ ครู และเด็กร่ วมกันสนทนาเกี่ยวกับการทากิจกรรม
ในเรื่ องต่อไปนี้
6.2.5.1 การนาวัสดุอุปกรณ์อย่างอื่นมาใช้แทนในการทากิจกรรมงานชิ้นใหม่
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6.2.5.2 การนาความรู้ กระบวนการ การแก้ปัญหาจากการทากิ จกรรม
สร้างสรรค์ นาไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมเกม
การศึกษา กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เด็กใช้ในชีวติ ประจาวัน

7. เทคนิคทางการจัดทาชุ ดกิจกรรมสร้ างสรรค์ ตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน
(BBL) เพือ่ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ และทักษะทางสั งคมสาหรับเด็กปฐมวัย
7.1 ครู ผ้ สู อน
7.1.1 ครู ผูส้ อนต้องวางแผนการสอนล่วงหน้าอย่างเป็ นระบบ เตรี ยมเอกสาร สื่ อ
ประกอบการสอน เตรี ยมวิธีดาเนินการสอน
7.1.2 สอนอย่างน่าสนใจและน่าติดตาม คือ สามารถถ่ายทอดความรู ้สู่ผเู ้ รี ยนได้อย่าง
น่าสนใจ รู้จกั กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนสนใจอยากเรี ยนรู้ อยากศึกษาค้นคว้า มีวิธีการเข้าหาผูเ้ รี ยนอย่าง
น่าสนใจ ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกไม่เคอะเขินที่จะแสดงความคิดเห็น
7.1.3 ให้ทุกคนในชั้นมีส่วนร่ วม คือ การที่ครู ไม่เพียงสอนให้ผเู ้ รี ยนนัง่ ฟังแต่ให้ผเู้ รี ยน
ทุกคนมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
7.2 บรรยากาศในห้ องเรียน
7.2.1 พื้นและผนังห้องเรี ยน ควรทาสี ให้ดูสดใส เช่น สี เขียว สี ฟ้า สี ชมพู เป็ นต้น
7.2.2 โต๊ะ เก้าอี้ ควรทาสี ให้ดูสดใส และมีมุมต่าง ๆ ภายในห้องเรี ยน เช่น มุมหนังสื อ
มุม มุมของเล่น มุมวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น
7.2.3 สร้างบรรยากาศในห้องเรี ยนให้มีความน่าสนใจ ไม่จาเจ และมีสิ่งใหม่ ๆ
สม่าเสมอ
7.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
7.3.1 ในการทากิจกรรมของเด็ก เด็กต้องมีอิสระในการทากิจกรรม ไม่บงั คับ ขู่เข็น แต่
ครู ตอ้ งส่ งเสริ มความมีระเบียบวินยั ข้อตกลงร่ วมกัน
7.3.2 ให้เด็กได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่ งเสริ มให้
เด็กได้คิด ตัดสิ นใจ วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
7.3.3 ให้เด็กมีโอกาสได้อธิ บายผลงาน การปฏิบตั ิงาน การแก้ปัญหา เป็ นต้น
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7.4 การเสนอผลงานและการบันทึกผล
7.4.1 เด็กมีโอกาสนาเสนอผลงานครบทุกคน
7.4.2 บันทึกกิจกรรมในแต่ละครั้งลงบนแบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมขณะร่ วม
กิจกรรม กระบวนการทางานกลุ่ม และการนาเสนอผลงาน
7.4.3 นาผลงานของทุกกลุ่มไปติดแสดงไว้ที่ป้ายโชว์ผลงาน

8. ตารางวิเคราะห์ กจิ กรรมสร้ างสรรค์ ตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (BBL)
เพือ่ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ และทักษะทางสั งคมสาหรับเด็กอนุบาลชั้ นปี ที่ 2
กิจกรรมที่ 1 ภาพสวยด้ วยสี

หน่ วยธรรมชาติแสนสวย

กิจกรรมที่ 1 ภาพสวยด้ วยสี
จุดมุ่งหมาย

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

สื่ อทีใ่ ช้ ในการจัดกิจกรรม

1. เพื่อให้เด็กสามารถ
ร่ วมกันวาดภาพระบายสี
เกี่ยวกับธรรมชาติตาม
จินตนาการได้
2. เพื่อให้เด็กฝึ กการ
วางแผน การปฏิบตั ิ
กิจกรรม และนาเสนอ
ผลงานได้
3. เพื่อให้เด็กสามารถสร้าง
ผลงานจากอุปกรณ์ที่
กาหนดให้อย่างอิสระ และ
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงของ
กลุ่มได้

1. ขั้นอุ่นเครื่ อง (ขยับกาย ขยาย
สมอง การบริ หารสมอง)
2. แบ่งกลุ่มเด็ก 3 กลุ่ม กลุ่มละไม่
เกิน 5 คน คละชาย หญิง โดยการปิ ด
ตาจับนาสี ไม้ สี เทียน และสี ชอล์ก
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมโดยการวาดภาพ
ระบายสี ให้สวยงามเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ
4. ตั้งชื่อผลงานและนาเสนอผลงาน
5. ร่ วมกันสรุ ปผลการทางาน
6. ร่ วมสนทนาและสรุ ป
การบูรณาการเพื่อนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

1. เพลงธรรมชาติแสนสวย
2. ดนตรี บรรเลง
3. กระดาษชาร์ทเทา – ขาว
ขนาด 16 x 25 นิ้ว จานวน
3 แผ่น
4. สี ไม้
5. สี ชอล์ก
6. สี เทียน
7. ผ้าปิ ดตา
8. กล่อง
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9. การวัดและประเมินผลชุ ดกิจกรรมสร้ างสรรค์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ สมอง
เป็ นฐาน (BBL) เพือ่ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ และทักษะทางสั งคมสาหรับเด็กอนุบาลชั้ นปี ที่ 2
ในการวัดและประเมินผลชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้สมอง
เป็ นฐาน (BBL) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคม สาหรับเด็กอนุ บาลชั้นปี ที่ 2
ผูศ้ ึกษาทาการวัดและประเมินผล ดังนี้
9.1 ประเมินผลงานจากการตรวจผลงานกลุ่ม
9.2 ประเมินผลงานจากการปฏิบัติกจิ กรรมกลุ่ม จากแบบประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
( คะแนนรายบุคคล )
9.3 ประเมินผลจากการสั งเกตพฤติกรรมทางสั งคม จากแบบประเมินพฤติกรรมทางสังคม
( คะแนนรายบุคคล )
ผ่านเกณฑ์ ได้คะแนนจากการประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่มและการประเมินพฤติกรรม
ทางสังคม ในระดับปานกลางขึ้นไป
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ชุ ดกิจกรรมสร้ างสรรค์ ตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (BBL)
เพือ่ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ และทักษะทางสั งคมสาหรับเด็กอนุบาลชั้ นปี ที่ 2
กิจกรรมที่ 1 ภาพสวยด้ วยสี หน่ วยธรรมชาติแสนสวย

1. สาระสาคัญ
การวาดภาพระบายสี เป็ นกิ จกรรมที่ เด็กได้ใช้ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์และจินตนาการ
การรั บรู้ความงาม ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ หรื อความรู้สึก เป็ นการพัฒนากล้ามเนื้ อเล็ก
การประสานสั ม พันธ์ ระหว่า งมื อกับ ตา และส่ ง เสริ ม ทัก ษะทางสัง คมจากการวางแผน ปฏิ บ ัติ
และนาเสนอผลงานของกลุ่ม
2. จุดประสงค์
2.1 เพื่อให้เด็กสามารถร่ วมกันวาดภาพระบายสี เกี่ยวกับธรรมชาติตามจินตนาการได้
2.2 เพื่อให้เด็กฝึ กการวางแผน การปฏิบตั ิกิจกรรม และนาเสนอผลงานได้
2.3 เพื่อให้เด็กสามารถสร้างผลงานจากอุปกรณ์ที่กาหนดให้อย่างอิสระ และปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงของกลุ่มได้
3. สาระการเรี ยนรู้
3.1 สาระทีค่ วรเรียนรู้
3.1.1 กิจกรรมภาพสวยด้วยสี เป็ นการวาดภาพระบายสี ตามความคิดและจินตนาการ
จากสี ประเภทต่าง ๆ คือ สี ไม้ สี เทียน และสี สีชอล์ก
3.2 ประสบการสาคัญ
3.2.1 การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผา่ นสื่ อ วัสดุต่าง ๆ
3.2.2 การเขียนภาพ การเล่นกับสี และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3.2.3 การวางแผน ตัดสิ นใจเลือก และลงมือปฏิบตั ิ
3.2.4 การชื่นชม และสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
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4. กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
สมองเป็ นฐาน (BBL)
1. ขั้นอุ่นเครื่อง (ขยับกาย ขยายสมอง การบริหารสมอง)
เด็กจิบน้ าบริ สุทธิ์ ชา้ ๆ ในปริ มาณที่พอเหมาะ เพื่อให้ร่างกายดูด
ซึ มน้ า น้ าจะลาเลียงออกซิ เจนเข้าสู่ ร่างกาย ทาให้สมองปลอดโปร่ ง
พร้อมที่จะเรี ยนรู้
ครู แนะนาและสาธิตการบริ หารสมอง ดังนี้ ยืนกางขาเล็กน้อย
1.1 ท่าบริ หารปุ่ มสมอง ใช้มือขวานวดไหปลาร้าซ้าย และมือ
ซ้ายนวดบริ เวณสะดือ 30 วินาที จากนั้นสลับมือ
1.2 ท่าเคลื่อนไหล่สลับข้าง โดยการย่าเท้าอยูก่ บั ที่ ยกเข่าให้สูง
ศอกซ้ายแตะเข่าขวา และศอกขวาแตะเข่าซ้ายสลับกัน ปฏิบตั ิ 10 ครั้ง
1.3 ท่าเกี่ยวตะขอ โดยยืนไขว้มือสองข้างให้ประสานกัน เหยียด
แขนทั้งสองออกไปด้านหน้า นิ้วโป้ งชี้ลงพื้นแล้วพลิกมือ ม้วนเข้าหา
ตัว แล้วพักไว้ที่บริ เวณหน้าอก ทิ้งศอกลงทั้งสองข้าง พร้อมทั้ง
กระดกลิ้นติดเพดานปาก เป็ นการกระตุน้ ประสาทเส้นเอ็นบริ เวณลิ้น
ปฏิบตั ิ 10 ครั้ง
1.4 ท่าโป้ ง ก้อย มือขวายกนิ้วโป้ ง มือซ้ายยกนิ้วก้อย สลับกัน
ไปมา 10 ครั้ง
1.5 ท่าแตะหู มือซ้ายจับหูขวา มือขวาอ้อมไปจับหูซา้ ย สลับกัน
ไปมา 10 ครั้ง
1.6 ท่าผ่อนคลาย ยืน่ มือทั้งสองข้างประกบกันในลักษณะพนม
มือเป็ นรู ปดอกบัวตูม โดยให้นิ้วมือทุกนิ้วสัมผัสกันเบา ๆ พร้อมกับ
หายใจเข้า – ออก ปฏิบตั ิ 1-2 นาที
1.7 ครู เปิ ดดนตรี บรรเลงเบา ๆ ให้เด็กปฏิบตั ิตามพร้อมกับครู
( ข้อ 1.1-1.6 )
2. ขั้นนา
2.1 เด็กและครู ร่วมกันร้องเพลงธรรมชาติแสนสวย เด็กทาท่า
ประกอบเพลงอย่างอิสระ

หลักการเรียนรู้ โดยใช้
สมองเป็ นฐาน

ข้ อ 1 สมองเป็ นตัว
ประมวลข้อมูลแบบ
คู่ขนาน ทางานหลาย ๆ
อย่างได้ในเวลา
เดียวกันหรื อพร้อม ๆ
กัน
ข้ อ 2 การเรี ยนรู้ใช้ทุก
ส่ วนของร่ างกาย

ข้ อ 5 อารมณ์มี
ความสาคัญต่อการ
เรี ยนรู้
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
สมองเป็ นฐาน (BBL)

หลักการเรียนรู้ โดยใช้
สมองเป็ นฐาน

2.2 เด็กและครู ร่วมสนทนาจากเนื้อเพลง โดยใช้คาถามดังนี้
2.1.1 ธรรมชาติแสนสวยเป็ นอย่างไร
2.2.2 จะมีวธิ ี รักษาธรรมชาติให้สวยงามได้อย่างไร
2.2.3 เด็กๆ มีความรู ้สึกอย่างไรกับธรรมชาติที่สวยงาม
2.3 ครู เปิ ดโอกาสให้เด็กได้คิด สนทนากับเพื่อน อย่างอิสระ

ข้ อ 3 การค้นหา
ความหมายเป็ นสิ่ งที่มี
มาแต่กาเนิ ด
ข้ อ 4 การค้นหา
ความหมายเกิดขึ้น
อย่างมีแบบแผน

2.4 เด็กและครู ช่วยจัดเตรี ยมอุปกรณ์เป็ นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมี
อุปกรณ์ ดังนี้
2.4.1 กระดาษชาร์ทเทา - ขาว ขนาด 16 x 25 นิ้ว 1 แผ่น
2.4.2 สี ไม้ สี ชอล์ก และสี เทียน อย่างละ 1 กล่อง
2.5 ครู แนะนาอุปกรณ์ และวิธีใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องให้เด็กเข้าใจ
ก่อนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
2.6 ครู ให้เด็กสัมผัส และซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการ
ทากิจกรรมในครั้งนี้

ข้ อ 6 สมองประมวล
ข้อมูลทั้งส่ วนย่อยและ
โดยส่ วนรวมไปพร้อม
กัน
ข้ อ 7 การเรี ยนรู้
เกี่ยวข้องกับความตั้งใจ
จริ งโดยรอบ สมอง
เรี ยนรู้จากการ
ปฏิสัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อม

3. ขั้นกิจกรรม
3.1 แบ่งกลุ่มเด็ก 3 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 5 คน คละชาย หญิง
โดยมีวธิ ี การแบ่งกลุ่ม ดังนี้
3.1.1 ครู นาสี ไม้ สี เทียน และสี ชอล์กอย่างละ 5 แท่ง ให้เด็ก
สังเกต แล้วใส่ ลงในกล่องทึบ
3.1.2 เด็กนัง่ ครึ่ งวงกลม โดยเด็กคนแรกออกมาจับสี ที่อยูใ่ น
กล่อง ครู เอาผ้าปิ ดตาเด็กไว้ จากนั้นให้เด็กทายว่าเป็ นสี ไม้ สี เทียน
หรื อสี ชอล์ก ถ้าเด็กทายถูกให้เพื่อนปรบมือให้แล้วบอกว่าถูกต้อง ถ้า
ทายผิดให้เพื่อนบอกสี ที่ถูกแล้วเปิ ดผ้าปิ ดตาดู ทาเช่นนี้จนครบทุกคน

ข้ อ 4 การค้นหา
ความหมายเกิดขึ้น
อย่างมีแบบแผน
ข้ อ 3 การค้นหา
ความหมายเป็ นสิ่ งที่มี
มาแต่กาเนิ ด
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
สมองเป็ นฐาน (BBL)

หลักการเรียนรู้ โดยใช้
สมองเป็ นฐาน

3.1.3 เด็กจับกลุ่มตามที่ตนเองจับสี ได้ แล้วนัง่ ตามกลุ่มให้
เรี ยบร้อย พร้อมที่จะปฏิบตั ิกิจกรรม
3.2 เด็กแต่ละกลุ่มร่ วมกันตั้งชื่อกลุ่ม และเลือกผูน้ ากลุ่มออกมา
รับอุปกรณ์ที่จดั เตรี ยมไว้
3.3 ครู แนะนาการทากิจกรรม ตามขั้นตอน ดังนี้
3.3.1 ให้ทุกคนในกลุ่มช่วยกันคิดว่า จะวาดภาพระบายสี
ตามจินตนาการเกี่ยวกับธรรมชาติอย่างไร
3.3.2 เด็กแต่ละกลุ่มร่ วมกันวางแผน วาดภาพตาม
จินตนาการเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยแบ่งหน้าที่กนั ใครจะทาอะไร
ใครจะวาด ใครจะระบายสี
3.3.3 แต่ละกลุ่มร่ วมกันวาดภาพ ระบายสี และตกแต่งภาพ
ให้สมบูรณ์

ข้ อ 6 สมองประมวล
ข้อมูลทั้งส่ วนย่อยและ
โดยส่ วนรวมไปพร้อม
กัน
ข้ อ 9 สมองใช้การจา
อย่างน้อย 2 ประการ คือ
เกิดจากประสบการณ์
ตรง และการท่องจา
ข้ อ 12 สมองแต่ละคน
เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว

3.4 แต่ละกลุ่มร่ วมกันวางแผนการทางาน แล้วลงมือปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอนที่ร่วมกันวางแผนไว้

ข้ อ 7 การเรี ยนรู้
เกี่ยวข้องกับความตั้งใจ
จริ งโดยรอบ สมอง
เรี ยนรู้จากการ
ปฏิสัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อม

3.5 ครู เปิ ดดนตรี บรรเลงเบา ๆ ขณะที่เด็กทากิจกรรม
3.6 ครู คอยให้คาแนะนาให้คาปรึ กษา ให้กาลังใจ ข้อเสนอแนะ
และพยายามให้เด็กแก้ปัญหาด้วยตนเอง

ข้ อ 5 อารมณ์มี
ความสาคัญต่อการ
เรี ยนรู้

3.7 เมื่อเสร็ จแล้วแต่ละกลุ่มร่ วมกันตั้งชื่อผลงาน

ข้ อ 12 สมองแต่ละคน
เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
สมองเป็ นฐาน (BBL)

หลักการเรียนรู้ โดยใช้
สมองเป็ นฐาน

3.8 เด็กแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงาน แล้วครู บนั ทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานตามคาพูดของเด็ก แล้วประเมินการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม และพฤติกรรมทางสังคม
3.9 เด็กและครู ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของ
กลุ่มที่นาเสนอ
3.10 ครู ให้คาชมเชย และแนะนา เพื่อพัฒนาการทากิจกรรมครั้ง
ต่อไป

ข้ อ 6 สมองประมวล
ข้อมูลทั้งส่ วนย่อยและ
โดยส่ วนรวมไปพร้อม
กัน
ข้ อ 11 การจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ที่
ซับซ้อน สมองเรี ยนรู้
มากขึ้นจากความท้า
ทายและไม่ข่มขู่
ข้ อ 4 การค้นหา
ความหมายเกิดขึ้น
อย่างมีแบบแผน

4. ขั้นสรุ ป
4.1 ครู และเด็กร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับการทากิจกรรม ในเรื่ อง
ต่อไปนี้
4.1.1 ประโยชน์ที่ได้รับในการทากิจกรรมในครั้งนี้
4.1.2 บทบาทของสมาชิกภายในกลุ่ม
4.1.3 ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความสามัคคี การรอ
คอย การแบ่งปั น การยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และการดูแล
รักษาธรรมชาติให้สวยงาม
4.1.4 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้อุปกรณ์อย่าง
ประหยัดและคุม้ ค่า การเก็บรักษาอุปกรณ์ให้เป็ นระเบียบ

ข้ อ 8 การเรี ยนรู้
เกี่ยวข้องเสมอทั้งกับ
กระบวนการสานึกได้
และกระบวนการใต้
สานึก (เรี ยนรู้ในขณะ
รู ้ตวั และไม่รู้ตวั )
ข้ อ 9 สมองใช้การจา
อย่างน้อย 2 ประการ
คือ เกิดจาก
ประสบการณ์ตรง และ
การท่องจา
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
สมองเป็ นฐาน (BBL)
5. ขั้นบูรณาการเพือ่ นาไปใช้
5.1 เด็กและครู ร่วมสนทนาถึงการอยูร่ ่ วมกันว่า “ ทุกคนต้องทา
ตามข้อตกลงของการอยูร่ ่ วมกัน ต้องยอมรับความคิดเห็นของคน
ส่ วนใหญ่ จึงจะเป็ นที่รักของคนอื่น จะทาให้การอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมี
ความสุ ข”
5.2 เด็กและครู ร่วมสนทนาประเด็นต่อไปนี้
5.2.1 เด็ก ๆ คิดว่าจะนาวัสดุอุปกรณ์อะไรได้บา้ ง ที่สามารถ
ใช้ในการวาดภาพ ในการสร้างผลงานชิ้นต่อไป
5.2.2 เด็ก ๆ คิดอย่างไรเกี่ยวกับการทางานร่ วมกัน และ
สามารถใช้กบั กิจกรรมอื่นได้ไหม ใช้ได้อย่างไร
5.3 เด็กนาผลงานไปจัดแสดงไว้ที่จดั แสดงผลงาน
5.4 เด็กและครู ร่วมกันร้องเพลง ธรรมชาติแสนสวย
5.5 เด็กและครู ร่วมกันเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย

หลักการเรียนรู้ โดยใช้
สมองเป็ นฐาน
ข้ อ 11 การจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ที่
ซับซ้อน สมองเรี ยนรู้
มากขึ้นจากความ
ท้าทายและไม่ข่มขู่
ข้ อ 10 สมองเข้าใจ
และจาข้อเท็จจริ งได้ดี
ที่สุด เมื่อสิ่ งที่เกิดขึ้น
ได้รับการปลูกฝังอย่าง
เป็ นธรรมชาติ
ข้ อ 5 อารมณ์มี
ความสาคัญต่อการ
เรี ยนรู้

5. สื่ อการเรียนการสอน
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

เพลงธรรมชาติแสนสวย
ดนตรี บรรเลง
กระดาษชาร์ทเทา – ขาว ขนาด 16 x 25 นิ้ว จานวน 3 แผ่น
สี ไม้
สี ชอล์ก
สี เทียน
ผ้าปิ ดตา
กล่อง
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6. การวัดและการประเมินผล
6.1 วิธีวดั และประเมินผล
6.1.1 การสังเกต
6.1.1.1 สังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรมเป็ นรายบุคคล
6.1.1.2 สังเกตพฤติกรรมทางสังคม
6.1.2 การตรวจผลงาน
6.1.2.1 ผลงานกลุ่ม
6.1.2.2 การนาเสนอผลงานของกลุ่ม
6.2 เครื่องมือวัดและประเมินผล
6.2.1 แบบประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรม (คะแนนรายบุคคล)
6.2.2 แบบประเมินพฤติกรรมทางสังคม (คะแนนรายบุคคล)
6.3 เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
ผ่านเกณฑ์ ได้คะแนนจากแบบประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรม และแบบประเมิน
พฤติกรรมทางสังคม ในระดับปานกลางขึ้นไป
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ภาคผนวก

23
แบบบันทึกคะแนนการตรวจผลงานกลุ่ม ( กลุ่ม 1 - 3) ชั้ นอนุบาลปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้ านด่ านชุ มพล
กิจกรรมที่ 1 ภาพสวยด้ วยสี
วันที่ ............ เดือน...................................... พ.ศ. 2558
คาชี้แจง บันทึกพฤติกรรมโดยการใส่ หมายเลข 1 2 3 ลงในช่องพฤติกรรมที่สังเกต ดังนี้
ระดับ 3 = ปฏิบตั ิได้ดี ระดับ 2 = ปฏิบตั ิได้เป็ นบางครั้ง
ระดับ 1 = ปฏิบตั ิไม่ได้
กิจกรรมที่ 1 ภาพสวยด้ วยสี

ระดับคุณภาพ
3 = ดี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
2 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1 = ปรับปรุ ง ค่าเฉลี่ยระหว่าง

2.51 – 3.00
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ

สรุ ปผลการประเมิน

การนาเสนอผลงาน (3 คะแนน)

การรับรู ้แสดงความรู ้สึกต่อผลงาน(3 คะแนน)

อธิ บายเล่าเรื่ องให้เข้าใจ (3 คะแนน)

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (3 คะแนน)

ปฏิบตั ิได้ตรงตามเวลากาหนด (3 คะแนน)

มีความรับผิดชอบ (3 คะแนน)

ปฏิบตั ิงานตามแผนที่วางไว้ (3 คะแนน)

ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน (3 คะแนน)

สอดคล้องกับเนื้ อหา (3 คะแนน)

กลุ่มที่

ความคิดสร้างสรรค์ (3 คะแนน)

หัวข้ อการประเมินผลงานกลุ่ม
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ถถ
แบบประเมินการปฏิบัติกจิ กรรม (รายบุคคล)
ชั้ นอนุบาลปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้ านด่ านชุ มพล
กิจกรรมที่ 1 ภาพสวยด้ วยสี
วันที่ ............ เดือน...................................... พ.ศ. 2558
คาชี้แจง ให้ผปู้ ระเมินทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพพฤติกรรมตามความเป็ นจริ ง

12

รวม
เฉลี่ย
S.D.
ร้อยละ

ระดับคุณภาพ

รวม

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

ค่ าเฉลีย่

ควบคุมกล้ ามเนือ้ เล็ก
ใหญ่ ระหว่ างมือกับตา

ชื่อ-สกุล

มีส่วนร่ วมในการทา
กิจกรรม
ปฏิบัติงานตาม
แผนงานทีว่ างไว้
ใช้ ภาษาได้ เหมาะสม
กับวัย

รายการประเมิน

สรุ ปผลผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน

25
เกณฑ์ การให้ คะแนนการประเมินการปฏิบัติกจิ กรรม
ข้ อ รายการพฤติกรรม
1. มีส่วนร่ วมในการทา
กิจกรรม

2. ปฏิบตั ิงานตาม
แผนงานที่วางไว้

3 คะแนน
สนใจ เข้าร่ วม
ปฏิบตั ิกิจกรรมด้วย
ตนเอง และคอย
แนะนาสมาชิกใน
กลุ่มด้วย
มีการวางแผนงาน
และปฏิบตั ิตามแผน
ได้ดว้ ยตนเอง

2 คะแนน
1 คะแนน
สนใจ เข้าร่ วม
สนใจ เข้าร่ วม
ปฏิบตั ิกิจกรรมด้วย ปฏิบตั ิกิจกรรมด้วย
ตนเอง
ตนเอง แต่ครู คอย
ชี้แนะ

มีการวางแผนงาน
และปฏิบตั ิตาม
แผน แต่ครู คอยให้
คาแนะนา
3. ใช้ภาษาได้เหมาะสม สนทนา แสดงความ สนทนา แสดง
กับวัย
คิดเห็น อธิบาย
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลงานได้ อธิ บายเกี่ยวกับ
เหมาะสมกับวัย
ผลงานได้ แต่มีครู
และเพื่อนคอย
แนะนา
4. ควบคุมกล้ามเนื้อเล็ก ใช้กล้ามเนื้อมือและ ใช้กล้ามเนื้อมือ
ใหญ่ระหว่างมือกับตา ตาในการสร้าง
และตาในการสร้าง
ผลงานได้ละเอียด
ผลงานตามที่ครู
สมบูรณ์
ชี้แนะ
ระดับคุณภาพ
3 = ดี
2 = ปานกลาง
1 = ปรับปรุ ง

ค่าเฉลี่ยระหว่าง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง

2.51 – 3.00
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

มีการวางแผนงานแต่
ไม่ปฏิบตั ิตาม
แผนงานที่วางไว้
สนทนา แสดงความ
คิดเห็น อธิบาย
เกี่ยวกับผลงานได้
บ้าง แต่ไม่สอดคล้อง
กับผลงาน
ใช้กล้ามเนื้อมือและ
ตาในการสร้าง
ผลงานแต่ไม่มีความ
ละเอียด
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แบบประเมินพฤติกรรมทางสั งคม (รายบุคคล)
ชั้ นอนุบาลปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้ านด่ านชุ มพล
กิจกรรมที่ 1 ภาพสวยด้ วยสี

วันที่ ............ เดือน...................................... พ.ศ. 2558
คาชี้แจง ให้ผปู้ ระเมินทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพพฤติกรรมตามความเป็ นจริ ง

รวม
เฉลี่ย
S.D.
ร้อยละ

12

3.00

ระดับคุณภาพ

ค่ าเฉลีย่

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

รวม

การอธิบายผลงาน

ชื่ อ-สกุล

การทางานตาม
ขั้นตอน
ปฏิบัติตามข้ อตกลง
ของกลุ่ม
รับผิดชอบงานที่
ได้ รับมอบหมาย

รายการประเมิน

สรุ ปผลผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
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ค8
เกณฑ์ การให้ คะแนนการสั งเกตพฤติกรรมทางสั งคม
ข้ อ
1.

รายการพฤติกรรม
การทางานตาม
ขั้นตอน

2.

ปฏิบตั ิตามข้อตกลง
ของกลุ่ม

3.

รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย

4.

การอธิบายผลงาน

ระดับคุณภาพ
3 = ดี
2 = ปานกลาง
1 = ปรับปรุ ง

3 คะแนน
2 คะแนน
มีการทางานตาม
มีการทางานตาม
ขั้นตอนที่วางแผนไว้ ขั้นตอนที่วางแผน
ไว้โดยมีครู คอย
ชี้แนะ
ยอมรับและปฏิบตั ิ ยอมรับและปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงได้
ตามข้อตกลงตามที่
เหมาะสมกับวัย
ครู ช้ ีแนะ
ทางานที่ได้รับ
ทางานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างดี
มอบหมายโดยมีครู
คอยแนะนา
อธิบายผลงานได้
อธิบายผลงานได้
ด้วยตนเอง
โดยครู ช่วยเสริ ม

ค่าเฉลี่ยระหว่าง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง

2.51 – 3.00
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

1 คะแนน
ทางานโดยไม่มี
การวางแผน

ยอมรับและปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงตาม
เพื่อน
ครู คอยแนะนา
บ่อยๆ
อธิบายได้บา้ งครู
ช่วยเสริ มบ่อย ๆ
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เพลงธรรมชาติแสนสวย
ทานอง – เนื้อร้อง
ภิญโญ ผลไธสง
ธรรมชาติแสนสวย
ต้นไม้ ภูเขา ธารา
เด็กดีรักธรรมชาติ
คุณครู ก็ชื่นชม

มากด้วยสัตว์ป่านานา
ดอกไม้งามตา ดูน่าชื่นชม
รักความสะอาด เป็ นที่นิยม
เราสุ ขสมชมธรรมชาติเอย

29
ภาพการปฏิบัติกจิ กรรมด้ วยชุ ดกิจกรรมสร้ างสรรค์
ตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (BBL)
เพือ่ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ และทักษะทางสั งคม สาหรับเด็กอนุบาลชั้ นปี ที่ 2
กิจกรรมที่ 1 ภาพสวยด้ วยสี

ภาพที่ 1 กระดาษชาร์ทเทา - เขา ขนาด 16 x 25 นิ้ว
ทีม่ า : ภิญโญ ผลไธสง. 2557

ภาพที่ 2 อุปกรณ์ในการทากิจกรรม
ทีม่ า : ภิญโญ ผลไธสง. 2557

30

ภาพที่ 3 ครู สาธิตการบริ หารสมอง
ทีม่ า : ภิญโญ ผลไธสง. 2557

ภาพที่ 4 ครู อธิ บายขั้นตอนการทากิจกรรม
ทีม่ า : ภิญโญ ผลไธสง. 2557

31

ภาพที่ 5 เด็กลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
ทีม่ า : ภิญโญ ผลไธสง. 2557

ภาพที่ 6 เด็กนาเสนอผลงานกลุ่ม
ทีม่ า : ภิญโญ ผลไธสง. 2557
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ภาพที่ 7 ครู และเด็กร่ วมกันสรุ ปผลงาน
ทีม่ า : ภิญโญ ผลไธสง. 2557

ภาพที่ 8 ผลงานของเด็ก
ทีม่ า : ภิญโญ ผลไธสง. 2557

